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Ïередмова 

Мета посібника — допомогти учням та вчителям географії у підготовці до 
уроків узагальнення у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми з географії, затвер-
дженої Міністерством освіти і науки України. Він дає змогу здійснювати ефективну 
перевірку рівня опанування учнями програмового матеріалу.

До кожної теми наприкінці видання подано перелік основних вимог до знань, 
умінь і навичок учнів після вивчення ними відповідної теми — “Основний обсяг 
знань і вмінь”.

Посібник містить завдання чотирьох рівнів складності (за типологією завдань 
для зовнішнього незалежного оцінювання):

 Завдання першого рівня складності (початкового) — це тести і завдання
для перевірки знань з географії, що вимагають однозначної відповіді
на запитання.

 Завдання другого рівня складності (середнього) — це тести і завдання
для перевірки знань з географії, що вимагають неоднозначної відпо-
віді на запитання.

 Завдання третього рівня складності (достатнього) вимагають глибоких
знань з географії, умінь робити зіставлення та деякі висновки.

 Завдання четвертого рівня складності (високого) — це комплексні питан-
ня, які дають змогу учневі проявити творчі здібності, висловити власні
думки, переконливо аргументувати особисту життєву позицію.

Êритерії оцінювання:

І. Початковий — 4 питання (по 0,75 бала). Максимальна кількість балів — 3.

ІІ. Середній — 3 питання (по 1 балу). Максимальна кількість балів — 3.

ІІІ. Достатній — 2 питання (по 1,5 бала). Максимальна кількість балів — 3.

ІV. Високий — 1 питання (3 бали).

Усього 12 балів.
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Рухаючись “сходинками навчальних досягнень”, ви, любі друзі, стаєте на шлях 
пошуку, пізнання, самоствердження.

Бажаємо вам цікавої та щасливої подорожі у чарівний світ географії. Ваші успіхи 
сприятимуть процвітанню та збагаченню нашої України і тішитимуть учителів та 
батьків.

Долайте “сходинки” і прагніть якомога вищого рівня!

Сходинки навчальних досягнень

№ теми 1 2 3 4 5
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ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈЙ Ð²ÂÅÍÜ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Вкажіть, в межах якого кліматичного поясу переважно розташована територія  

України:                                                                                              
а) тропічного;      б) помірного;     в) субекваторіального;    г) субтропічного.                                                                                             

2. Вкажіть, на які групи поділяють картографічні проекції за формою геометричних 
фігур:                                                                                                   

а) рівнокутні;      б) рівновеликі;       в) довільні;       г) циліндричні.                                                                                         
3. Вкажіть автора першої детальної військової топографічної карти України:                                                                                                

а) Пліній Старший;                 в) Гійом Левассер де Боплан;                                                                    
б) Ібн Якуб;       г) Гіппократ.                                                                                   

4. Вкажіть визначення ізотермів: 
а) лінії, що з’єднують на карті точки з однаковими показниками температури 

повітря; 
б) лінії, що з’єднують на карті точки з однаковими величинами абсолютних 

висот; 
в) лінії, що з’єднують на карті точки з однаковими показниками глибин; 
 г) лінії, що з’єднують на карті точки з однаковими значеннями певних величин.

СÅÐÅÄÍ²Й Ð²ÂÅÍÜ
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть моря, до яких має вихід Україна:                                                                       

а) Чорне;           б) Каспійське;            в) Азовське;           г) Червоне. 
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. На які групи поділяються картографічні проекції залежно від характеру і розмірів 

спотворень?                                             
Закінчіть речення.                                                                                               
7. Математичний спосіб зображення кулястої поверхні Землі на площині нази - 

вається  ... .
ÄÎСÒÀÒÍ²Й Ð²ÂÅÍÜ
8. Встановіть відповідність між часовими поняттями та їхніми визначеннями:                           

1) поясний час;      а) час на певному меридіані в певний момент;                                                                                            
2) місцевий час;      б) час в межах одного годинного поясу;                                                                                               
3) київський час;    в) час 2-го годинного поясу на території України;  
4) літній час.  г) переведення годинника на одну годину вперед 
        в неділю останнього тижня березня;
     д) переведення годинника на одну годину назад 
        з суботи на неділю.                                                                                                        

9. Розташуйте послідовно з півночі на південь області України:
а) Запорізька;  в) Чернігівська;
б) Херсонська;  г) Вінницька.

Ãеографічна карта та робота з нею.  
Ãеографічний простір УкраїниВаріант 1

Òема №1    Прізвище, ім’я_________________________________
     Клас______________ Дата _____________________ 
 

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІÒЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ,  
ПОДАНИЙ НА ЗВОРОÒІ СÒОРІНКИ
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ÂÈСÎÊÈЙ Ð²ÂÅÍÜ                                                                                                     

10. Україна має вигідне фізико-географічне положення. Доведіть це. (Äайте роз-
горнуту відповідь.)

На завдання 10 (високий рівень) дайте розгорнуту відповідь.

10. 

Відповідь на завдання 6 та 7  (середній рівень) впишіть у клітинки друкованими 
літерами.

У завданні 8 (до-
статній рівень) пра-
вильну відповідь по-
значайте так:   .

У завданні 9 (достат-
ній рівень) правильну 
відповідь позначайте 
так:   .

У завданнях 1–4 (по-
чатковий рівень) пра-
вильну відповідь позна-
чайте так:  .

ÁËÀÍÊ Â²ÄÏÎÂ²ÄÅЙ

Îö³нка: ________________

У завданні 5 (серед-
ній рівень) правиль ну 
від повідь позначайте 
так:  .

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

А Б В Г

6

7



7

ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈЙ Ð²ÂÅÍÜ                                                                                                 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.                                                                                    
1. Вкажіть державу, з якою Україна має найпротяжніший кордон:                                         

а) Росія;              б) Молдова;         в) Білорусь;                г) Польща.                                                                                                            
2. Вкажіть, на які групи поділяються картографічні проекції залежно від характеру 

і розмірів спотворень:                       
а) азимутальні;     б) конічні;           в) циліндричні;           г) рівновеликі.                                                                                                  

3. Вкажіть дослідника, який зробив вагомий внесок у комплексне вивчення природи 
України, насамперед славнозвісних українських чорноземів:                             

а) П. Чубинський;                         в) В. Докучаєв;                                                                        
б) П. Семенов-Òянь-Шанський;     г) П. Òутковський.                                                                                           

4. Вкажіть правильне визначення географічної карти:                                        
а) зображення умовними знаками та в масштабі невеликої ділянки місцевості;                                                                                                       
б) зменшена узагальнена модель земної поверхні на площині, яка відображає 

за допомогою умовних знаків розміщення, взаємозв’язки, якісні та кількісні 
характеристики різних природних і суспільних явищ;                                       

в) зображення Землі на папері;                                                                           
г) план великої території Землі в масштабі.                                                                   

СÅÐÅÄÍ²Й Ð²ÂÅÍÜ                                                                                                
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.                                                             
5. Вкажіть країни, яким поступається Україна за кількістю населення: 

а) Великобританія;  б) Португалія;      в) Італія;    г) Іспанія.        
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. Назвіть види умовних знаків.                                                           
Закінчіть речення.                                                                                               
7. Плавні криві лінії, що сполучають на картах точки з однаковими значеннями 

величин у характеристиці певних явищ, називають ...

ÄÎСÒÀÒÍ²Й Ð²ÂÅÍÜ                                                                                                 
8. Встановіть відповідність між способами картографічного зображення та об’єктами, 

для зображення яких їх застосовують:                                                                                         
1) спосіб якісного фону;           а) глибини морів;                                                                                  
2) спосіб ізоліній;        б) заповідники;                                                                                             
3) спосіб ареалів;         в) течії;
4) спосіб лінійних знаків.  г) ґрунти;
       д) дороги.

9. Розташуйте послідовно з заходу на схід внутрішні області України:
а) Дніпропетровська;   в) Òернопільська;
б) Кіровоградська;   г) Хмельницька.

Варіант 2

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІÒЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ,  
ПОДАНИЙ НА ЗВОРОÒІ СÒОРІНКИ

Òема №1    Прізвище, ім’я_________________________________
     Клас______________ Дата _____________________ 
 Ãеографічна карта та робота з нею.  

Ãеографічний простір України
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ÂÈСÎÊÈЙ Ð²ÂÅÍÜ                                                                                              

10. За яким принципом та з якою метою виділяють годинні пояси? (Äайте роз-
горнуту відповідь.)      

На завдання 10 (високий рівень) дайте розгорнуту відповідь.

10. 

Відповідь на завдання 6 та 7  (середній рівень) впишіть у клітинки друкованими 
літерами.

У завданні 8 (до-
статній рівень) пра-
вильну відповідь по-
значайте так:   .

У завданні 9 (достат-
ній рівень) правильну 
відповідь позначайте 
так:   .

У завданнях 1–4 (по-
чатковий рівень) пра-
вильну відповідь позна-
чайте так:  .

ÁËÀÍÊ Â²ÄÏÎÂ²ÄÅЙ

Îö³нка: ________________

У завданні 5 (серед-
ній рівень) правиль ну 
від повідь позначайте 
так:  .

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

А Б В Г

6

7
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